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AD SOY AD :…………………………… CEVAP ANAHTARI 

FEN BİLİMLERİ 2.ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI 
 

1. Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. ( 32 puan ) 

 

 

 

Fırında pişen kekin kokusunu burun ile algılarız. 

Elimize batan gülün dikeninin acısını deri ile algılarız. 

Göz ile uzaktaki yazıları okuruz.  

Televizyonun sesini kulak ile algılarız.  

Limonun ekşiliğini dil ile algılarız.  

Yürürken yağmur damlası koluma düştü ve ben de şemsiyemi açtım. Burada 

yağmuru deri ile algıladım.  

Kardeşim odadaki sobaya dokununca canı acıdı ve çok ağladı. Kardeşim 

sobanın sıcaklığını deri ile algıladı.  

Yediğim çiğ köfte çok acıydı, ağzım yandı ve ben de ayran içtim. Çiğ 

köftenin acılığını dil ile algıladım.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Yandaki görselde verilen 

nesnelerin hangi duyu organları ile 

algılandığını eşleştiriniz. 

( 10 puan ) 
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3. Aşağıdaki ifadeler doğru ise başına “D” harfi, yanlış ise “Y” harfi 

yazınız. ( 30 puan ) 

( …Y… ) Kirli ve mikroplu ellerimizle gözümüzü temizleyebiliriz. 

( …Y… ) Kulağımız kaşındığında parmağımızı içine sokarak kaşımalıyız. 

( …D… ) Düzenli olarak banyo yaparak deri sağlığımızı korumalıyız. 

( …D… ) Tadını bilmediğimiz şeylerin tadına bakmamalıyız. 

( …Y… ) Dişlerimizi çok sert diş fırçası ile ve bastırarak fırçalamalıyız. 

( …D… ) Burnumuzdaki kirleri çok şiddetli sümkürmeden temizlemeliyiz. 

( …D… ) Kokusunu bilmediğimiz şeyleri koklamamalıyız. 

( …D… ) Çok sıcak veya çok soğuk yiyecekler tüketmemeliyiz. 

( …Y… ) Burnumuzdaki kılları çirkin görünmesin diye koparmalıyız. 

( …D… ) Çok gürültülü ortamlarda uzun süre durmak bir süre sonra işitme 

kaybına sebep olur. 

 

4. Aşağıdaki soruları bir cümle ile kısaca cevaplayınız. ( 28 puan ) 

 Uzun süre televizyon izlersem, tablet veya telefonda oyun oynarsam ne 

olur? 

Göz sağlığım bozulur. 

 Havuza veya denize girerken, deniz gözlüğü takmanın faydaları nelerdir? 

Gözlerime tuzlu ve ilaçlı su kaçmaz, böylece göz sağlığımı korurum. 

 Dil sağlığımız için yapmamız gerekenlerden bir örnek yazınız. 

Tadını bilmediğimiz şeylerin tadına bakmamalıyız. 

 Yaz aylarında uzun süre güneşin altında oturmak neye sebep olur? 

Derimizde güneş yanmalarına sebep olur, deri sağlığımız gider. 

          Başarılar Diliyorum… 


